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ΠΡΟΣ:
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Χαράλαμπο Αθανασίου
Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
κ. Μαρίνο Σκανδάμη
Κοιν/ση: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Θέμα: Παροχή του Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία στο
Προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης και των Ιδρυμάτων Αγωγής και στα
προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Επ’ αφορμή του αιματηρού γεγονότος στο Κ.Κ. Κορυδαλλού και τον τραυματισμό του
Αρχιφύλακα και ενός ακόμα σωφρονιστικού υπαλλήλου και της νοσηλείας τους στο 401
Στρατιωτικό Νοσοκομείο, επανερχόμαστε για δεύτερη φορά στο ζήτημα της νοσοκομειακής
περίθαλψης όλων των εργαζομένων στα καταστήματα κράτησης και στα ιδρύματα αγωγής,
στα στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας.
Η Ομοσπονδία μας είχε ζητήσει το 2010 από τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας κύριο
Ευάγγελο Βενιζέλο να αποκτήσουμε πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Το αίτημά μας
είχε γίνει δεκτό τόσο από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Χάρη Καστανίδη όσο και από
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μας διαβεβαίωσε τότε ο κύριος
Υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι επιμελείτο γενικής ρύθμισης ώστε να έχουν πρόσβαση στα
στρατιωτικά νοσοκομεία και το σύνολο των πολιτών. Ωστόσο ο σχεδιασμός αυτός δεν
ευοδώθηκε.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε τα περιστατικά βίας εναντίον του προσωπικού τόσο εντός
όσο και εκτός των φυλακών είναι αρκετά συχνά. Όπως γνωστές είναι οι επικίνδυνες και
ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας μας, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην ίδια την υγεία μας
και είναι διεθνώς και επιστημονικά αναγνωρισμένες.
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Παρακαλούμε όπως σε ένα από τα επόμενα νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατατεθεί νομοθετική πρόβλεψη με την οποία
θα δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους των καταστημάτων κράτησης και των
ιδρυμάτων αγωγής της χώρας να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία του
Ναυτικού, της Αεροπορίας και του Στρατού, όπως ακριβώς συμβαίνει με το πολιτικό
προσωπικό του υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και το
ένστολο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας.
Συνημμένα σας υποβάλλουμε σχετική πρόταση για την έκδοση Κοινής Υπουργικής
Απόφασης:
«Παρέχεται το δικαίωμα της εξωνοσοκομειακής, νοσοκομειακής και
φαρμακευτικής περίθαλψης σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της χώρας
στους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία και
συνταξιούχων Υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης και των Ιδρυμάτων
Αγωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, όπως
προσδιορίζονται παρακάτω, με τις ίδιους όρους, κανόνες και διαδικασίες που
ισχύουν για το μόνιμο εν ενεργεία και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό
των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται η (ή ο) σύζυγος του (ή της) μονίμου εν
ενεργεία ή συνταξιούχου υπαλλήλου (και σε περίπτωση διαστάσεως μέχρι
οριστικής επιλύσεως του γάμου), τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικογενειακή
τους κατάσταση ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών έως 18 ετών καθώς
και τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας
τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες Σχολές του εσωτερικού ή
εξωτερικού, οι γονείς και των δύο συζύγων και οι αδελφοί/.ές του (ή της)
υπαλλήλου.»
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